Zijdelings gemonteerde schuifdeursystemen met afdekkap zonder plint voorziening
Artikelnummer
Beschrijving

Geleiderail SOW-1

SOWHZ-1 80 kg

Materiaal
afwerking

Omschrijving
Schuifwand systeem zijdelings gemonteerd tegen een bouwkundige wand (MS Uitvoering)
Sluitzijde voorzien van een sparingen voor het monteren en demonteren van de loopwagens en eindstoppen
Zijdelingse montage door middel bolkopschroeven 5x60
2 mm brut aluminium zijdelings voorgeboord met slobgaten
poedercoaten in RAL 9010 of RAL9016 SA30 ( satijn)
Afwijkende RAL kleuren op aanvraag mogelijk
Anti Bacteriële poedercoating mogelijk

Afmeting
Hoogte
Breedte
max. deurgewicht
Lengte geleiderails
Afdekkap
Afmeting
afwerking

58 x 48 mm
58 mm
48 mm
80 kg - 120 kg op aanvraag mogelijk
variabel
2 mm Aluminium 50*70 mm

50,2*70 mm ( B * H)
poedercoaten in RAL 9010 of RAL9016 SA30 ( satijn)
Anti Bacteriële poedercoating mogelijk

Loopwagens

Kopschotten
Loopwagens
Railstop

2 stuks kunststof kopschotten
maximaaldeurgewicht 80 kg - 120 kg op aanvraag mogeljk
Standaard type compact met beperkte inbouwhoogte
Dubbele Softclose deurvertrager voor deuren tot 80 kg
Dubbele Fluid Softstops voor deuren tot 120 kg op aanvraag mogelijk
Het Compact Fix Slide systeem wordt toegepast voor het openen en sluiten van houten binnenschuifdeuren. De bevestigingsplaat
wordt in de bovenzijde van het deurblad gefreesd. Het deurblad wordt aan het rollenstelsel gehaakt en met een borgschroef vast
gezet. De loopwagens rollen in een Aluminium geleiderail die tegen het bouwkundig plafond wordt gemonteerd. De rollenstelsels
bestaan uit kunststof (POM) wielen die draaien rond geharde stalen assen met lagers. Standaard worden de schuifwanden
uitgevoerd met een softclose aan sluitzijde en een standaard stop aan schuifzijde
Een kit bestaat steeds uit 2 Softclose loopwagens, 2 stuks bevestigingsplaten, 2 Softclose deurvertragers. Voor de vloergeleiding wordt een
POM vloergeleider meegeleverd in de maat 40x20x20 mm. Deze geleider wordt met stalen vijzen van 4x60 mm op de vloer geplaatst. Het
deurblad wordt voorzien van een brut aluminium geleideprofiel van 15x25x15x2 mm.

Prestatiecriteria loopwagens

Loopwagens
Softclose

Komgrepen
Beugelgrepen
Sloten
Garantiebepalingen

Poignées de cuvette
Poignées d'arc

Grade 6- 100.000 cycli
Grade 4 - minimaal 25.000 cycli

mogelijk
Naar keuze
mogelijk
Naar keuze
niet mogelijk
geen sluitstijl mogelijk
Indien de systemen door ZorgPlus Deursystemen worden geplaatst, vallen de systemen onder de garantie regeling van 6 jaar. Indien de systemen door derden
worden geplaatst, wordt er garantie afgegeven van 2 jaar op het geleiderail systeem;

